Засіб для зняття чутливості

Інструкція з використання

Тільки для використання в стоматології.
Увага: Федеральний закон США дозволяє продавати цей пристрій
тільки для ліцензованих стоматологів.
Виготовлено в Ліхтенштейні.
"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн
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Опис
VivaSens - це рідина для лікування чутливості відкритої шийки зуба.

Склад
Лак (етанол, вода й гідроксіпропілцелюлоза), фторид калію, поліетиленгліколь
діметакрилат і інші метакрилати.

Показання
-

лікування відкритих чутливих шийок зуба

-

лікування чутливості, наприклад, після застосування відбілювальних засобів

-

зняття чутливості після професійного чищення зубів, роботи скейлером

-

захист дентину під реставраційними матеріалами

Протипоказання
-

відома алергія або чутливість на компоненти VivaSens

-

у випадках, коли зубний біль викликаний пульпітом або іншими захворюваннями
зубів

-

перекриття пульпи рідиною VivaSens

Побічні дії
В окремих випадках контакт зі слизовою оболонкою може викликати короткочасне
подразнення, яке згодом проходить. Певні компоненти рідини VivaSens у схильних до
цього пацієнтів або персоналу можуть викликати чутливість, яка може стати причиною
алергійного контактного дерматиту. У подібних випадках від подальшого застосування
VivaSens слід відмовитися.

Взаємодія з іншими препаратами
Якщо VivaSens застосовується для захисту дентину перед адгезивної терапією
пломбування, повинна бути врахована сумісність із застосовуваним адгезивом. При
застосуванні адгезива Total Etch adhesive ExciTE® може застосовуватися VivaSens після
протравлення, у кожному разі перед нанесенням адгезива. При тій же технології роботи
не слід очікувати негативної взаємодії з іншими адгезивами Total Etch adhesives, однак,
повністю це виключити не можна. При застосуванні адгезивів іншого типу користувач
повинен самостійно перевірити їхню сумісність із рідиною VivaSens.

Застосування
Рідина VivaSens Free Stand® Single Dose призначена для професійного нанесення
персоналом стоматологічної клініки. VivaSens слід застосовувати із вбудованим
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аплікатором з покриттям. Разова доза Single Dose застосовується не більше ніж для
одного пацієнта!

Застосування крок за кроком
1.а

1.b

Разова доза Free Stand® Single Dose
-

Видаліть плівку.

-

Дістаньте білий аплікатор із тримача й занурьте його в посудину із рідиною
VivaSens.

-

Рідину ретельно перемішати аплікатором, щоб компоненти, які містяться на
аплікаторі, розчинилися в рідині.

Пляшечка
-

3 краплі рідини VivaSens помістити на блок для змішування

-

Ретельно перемішати рідину аплікатором з покриттям (завжди використовувати
три краплі на один аплікатор).

2.

Ретельно почистити всі поверхні зуба.

3.

Поверхні зуба, які підлягають обробці, підсушити ватяними тампонами або
обережно струменем повітря без мастил.

4.

Нанести VivaSens одноразовим аплікатором на гіперчутливі поверхні зуба. Рідину
ретельно втирати в тканини зуба не менше 10 секунд, уникаючи при цьому
потрапляння матеріалу на ясна.

5.

Рідину рівномірно розподілити по поверхні слабким струменем повітря й сушити
протягом 10 секунд.

Інструкція для пацієнта
Порожнину рота не полоскати, не істи, не пити й не чистити зуби не менше чим протягом
30 хвилин після лікування.

Вказівка
При повторному виникненні або продовженні прояву гіперчутливості, лікування повторити.

Запобіжні заходи
-

Рідина VivaSens має подразнювальну дію. Покриття аплікатору VivaSens має
роз'їдаючу дію. Уникати контакту зі шкірою, слизовою оболонкою й очами.

-

Після контакту з очами відразу ж промити великою кількістю води й
проконсультуватися з офтальмологом. Після контакту зі шкірою промити водою з
милом.
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-

Багаторазовий контакт матеріалу зі шкірою може викликати чутливість у схильних
до неї пацієнтів.

-

Звичайні медичні рукавички не дають захисту від сенсибілізуючої дії метакрилатів.

-

Матеріал горючий. VivaSens містить етанол, тому повинен зберігатися вдалині від
джерел полум'я.

Особливі вказівки
Застосування разової дози VivaSens Single Dose тільки для одного пацієнта
дає можливість виключити ризик перехресної інфекції. Аплікатор призначений
для одноразового використання й не підлягає стерилізації.

Умови зберігання
-

Строк зберігання: див. строк придатності на разовій дозі Single Dose.

-

VivaSens не використовувати після закінчення строку придатності.

-

Температура зберігання: 2-28°С.

Зберігати в недосяжному для дітей місці!
Для використання тільки в стоматології!
Дата складання інструкції: 04/2010, Перегляд 1
Виробник:
"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн
Цей матеріал розроблений винятково для застосування в стоматології, й повинен
використовуватися точно відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе
відповідальності у випадку використання матеріалу не по інструкції або в непередбаченій області
застосування. Споживач несе власну відповідальність за тестування матеріалу на придатність його
застосування для будь-яких цілей, не вказаних явно в інструкції. Описи й наведені дані не є
гарантією властивостей.
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